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RUGACIUNE 
PENTRU COPII
Doamne, Dumne-
zeul nostru, Cela 

ce cu intelepciunea 
Ta ai zidit pe om si 
ai sufl at in fata lui 

sufl area de viata si, 
binecuvantandu-l, 

ai zis: Cresteti si va 
inmultiti si umpleti 
pamantul, iar la 

Cana Galileei, prin 
Unul-Nascut Fiul 

Tau, ai binecuvantat 
nunta si deci nas-

terea de fi i, cu multa 
umilinta rog marea 

Ta bunatate ca 
neincetat sa reversi 
harul Tau si sa te 

milostivesti asupra 
copiilor mei, pe care 
Tu ai binevoit sa mi-i 
daruiesti. Umple-i pe 
ei de intelepciune si 
pricepere. Indreapta 

pasii lor pe caile 
omeniei, ale drep-
tatii, ale dragostei 
de oameni si ale 

bunei-cuviinte. Da-le 
lor comorile ceresti 
ale virtutii. Nu cer 

pentru ei, Doamne, 
bogatii pamantesti, 

ci te rog da-le un 
trup sanatos si 

iubitor de osteneala, 
precum si sufl et 

luminat si ravnitor 
spre tot binele, ca 
sa ajunga buni fi i 
ai Sfantei noastre 
Biserici si vrednici 

cetateni ai Patriei, ca 
de-a pururi sa bine-
cuvanteze numele 

Tau. AMIN 

ADUNAREA GENERALA ANUALA
A PAROHIEI NOASTRE

Dragi crestini,
Va invitam la Adunarea Generala Anuala a Parohiei noastre, ru-

gandu-va a ne bucura cu prezenta dumneavoastra, cu implicarea si 
daruirea, prin gand, cuget, dorinta si ruga, spre a urma in calea lui 

Hristos, noi, cei ce impreuna formam “Trupul Tainic al
Matuitorului”, “Mireasa lui Hristos”, Biserica cea Una, Vie,

Adevarata si Vesnica. Prezenta si implicarea dumneavoastra, a 
fiecaruia dintre noi, este de mult pret si ea in veac va ramane, intru 

pomenirea celor ce, si dupa trecerea noastra, se vor mantui, prin 
daruirea si implicarea jertfelnica de azi, a fiecaruia dintre noi. 
Dupa incheierea Sedintei Adunarii Generale a Parohiei, vom 

praznui, in curtea bisericii noastre: 
ZI DE MARE PRAZNIC SI MULT FOLOS SUFLETESC: 

HRAMUL PAROHIEI NOASTRE, 
SFANTUL IGNATIE TEOFORUL.

Bucuria sufleteasca, nascuta din rugaciune si dragoste frateasca, 
impletita cu recunostinta pentru feluritele daruri ale roadelor 

si bucatelor, toate sub semnul binecuvantarii, vor incununa o zi 
deosedit de importanta pentru parohia si biserica noastra, pentru 
fiecare dintre noi. Biserica este a noastra si Credinta cea Dreapta 
este Credinta Noastra, dupa cat de mult noi insine suntem frati 

ai Credintei, dupa cat de mult ne daruim noi Bisericii noastre. In 
Biserica sunt Dreptii si Sfintii veacurilor trecute, sunt cei dragi 

ai nostri ce odihnesc, cu pace senina, in Cereasca Imparatie, sunt 
toti cei de care ne este dor, de peste mari si tari, precum si cei de 
aproape si cei ce vor mai fi, pana la incheierea veacurilor lumii. 

“Caci cine va voi sa-si scape sufletul il va pierde, iar cine va pierde sufl-
etul Sau pentru Mine si pentru Evanghelie, acela il va scapa. 

Caci ce-i foloseste omului sa castige lumea intreaga, 
daca-si pierde sufletul? Sau ce ar putea sa dea omul, in schimb, pentru 
sufletul sau? Caci de cel ce se va rusina de Mine si de cuvintele Mele, in 
neamul acesta desfranat si pacatos, si Fiul Omului Se va rusina de el, 

cand va veni intru slava Tatalui sau cu sfintii ingeri.”
(Marcu 8: 35-38)

Ce ar putea sa stea intre mine si Biserica mea, Biserica stramosilor mei, 
Biserica lui Hristos? Sau cat de grozav duh de nepasare si indiferenta 
ar trebui sa ma stapaneasca pentru a ma tine deoparte de Praznicul cel 

adevarat? 
Cu multa pretuire, Pr. Mircea Corpodean
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PRIMA ADUNARE EPISCOPALA A OCEANIEI
In perioada 16-18 octombrie 2010, la Sydney, Preasfi ntitul Mihail a participat la 

prima Adunare Episcopala a Oceaniei ce a fost convocata si a avut ca presedinte pe 
I.P.S. Arhiepiscop Stylianos - Primatul Bisericii Ortodoxe Grecesti din Australia.

Duminica, 17 octombrie 2010, ierarhii participanti la Adunarea Episcopala au slujit 
Sfanta Liturghie la Catedrala greceasca “Buna Vestire”.

Lucrarile Adunarii Episcopale s-au incheiat luni, 18 octombrie. Cu aceasta ocazie 
s-a redactat un comunicat cu privire la hotararile luate in cadrul sedintei.

Comunicat

Membrii Primei Adunari a Episcopilor Ortodocsi Canonici din Oceania au primit cu 
caldura ocazia de a se intilni, la Sydney, in Adunarea constituita sub presedintia 

“ex-offi cio” a Inaltpreasfi ntitului Stylianos, Arhiepiscop al Australiei.

Adunarea a inceput cu savarsirea Sfi ntei Liturghii la catedrala “Bunavestire” din 
Redfern, Sydney, ca o manifestare a stransei noastre comuniunii euharistice.
In concordanta cu hotararile Conferintei Pan-Ortodoxe presinodale stabilite in 
Elvetia la Chambesy intre 6 -13 iunie 2009, episcopii ortodocsi canonici s-au 

intalnit intr-un spirit fratesc, iar dupa discutii indelungate si edifi catoare orientate 
pe probleme de interes reciproc, precum activitatea pastorala, catehizarea, viata 

liturgica, au reafi rmat unitatea tuturor bisericilor ortodoxe canonice.

Ca urmare, condamnam cu fermitate pe toti aceia care incearca sa distruga 
nepretuita unitate a Bisericii noastre prin aderarea la grupuri schismatice 

sau secte noi ori existente in regiunea noastra.
Pentru a pazi si a contribui la unitatea Bisericii Ortodoxe in Oceania, membrii 

Adunarii au adoptat in unanimitate formarea a trei Comisii pentru:

1) Activitatea misionara in campusurile universitare: cultivarea credintei Ortodoxe 
in randul studentilor si protejarea lor de efectele prozelitismului, sub indrumarea 

Preasfi ntitului Irinej, episcopul ortodox sarb si Preasfi ntitului Ezekiel din 
Arhiepiscopia greaca.

2) Slujirea liturgica inter-ortodoxa: angajarea in activitati de co-slujire pan-orto-
doxa si adoptarea unei abordari unitare a difi cultatilor liturgice si pastorale, sub 

indrumarea Preasfi ntitului Mihail, episcopul ortodox roman si Preasfi ntitului 
Seraphim din Arhiepiscopia Greaca.
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ICOSUL SASE 
AL SF. ANDREI

Lepadand mrejele 
cele pescaresti si 

luand crucea, ai ur-
mat lui Hristos, Ce-
lui ce te-a chemat, 
si mreaja Duhului 
aruncand, in loc de 
peste, pe oameni ai 
vanat. Slava Duhu-
lui ce ti s-a dat tie! 

Pentru aceasta adu-
cem laudele acestea:
Bucura-te, al dum-
nezeiestii intrupari 

inalt talcuitor;
Bucura-te, carte de 
Dumnezeu inchipui-
ta, foarte folositoare 

mintii;
Bucura-te, comoara 

dumnezeiasca a 
cerestilor comori;
Bucura-te, cel ce 
esti invatatura de 

trebuinta celor 
invatatori;

Bucura-te, cel ce la 
impartirea muncii 

de propovaduitori ai 
ales neamurile;

Bucura-te, ca intre 
cei neputinciosi mi-
nuni alese ai facut;
Bucura-te, al um-
brei legii surpator;

Bucura-te, al 
adevarului stalp 

intaritor;
Bucura-te, cel ce 
in cuvinte preain-
telepte te-ai imbo-

gatit;
Bucura-te, cel ce pe 
credinciosi cu rab-
dare i-ai mantuit;

Bucura-te, casa pre-
acinstita a Sfi ntei 

Treimi;
Bucura-te, Biserica 
a fi ilor duhovnicesti;

Bucura-te, Sfi nte 
Andreie, apostole!

3) Problemele de ordin canonic: intocmirea unei liste cuprinzand toti episcopii 
canonici si alti membri ai clerului din Oceania, precum si a unei liste secundare cu 

grupurile schismatice si sectele ce incearca sa se prezinte ca fi ind ortodocsi can-
onici. Aceasta comisie se afl a sub indrumarea Preasfi ntitului Stylianos si cuprinde 
reprezentanti din fi ecare biserica ortodoxa. Adunarea se va intruni si in urmatorii 
ani spre a continua lucrarea pentru binele ortodoxiei in zona noastra geografi ca.

Sydney, 18 octombrie 2010
Inaltpreasfi ntitul Stylianos (Patriarhia Ecumenica - Australia)

Inaltpreasfi ntitul Paul (Patriarhia Antiohiana)
Preasfi ntitul Agapit (Biserica Rusa)

Preasfi ntitul Irinej (Patriarhia Sarba)
Preasfi ntitul Mihail (Patriarhia Romana)

Preasfi ntitul Amphilochios (Patriarhia Ecumenica - Noua Zeelanda)
Preasfi ntitul Ezekiel (Episcop vicar)

Preasfi ntitul Seraphim (Episcop vicar)
Preasfi ntitul Nikandros (Episcop vicar)

PRIMA ADUNARE EPISCOPALA A OCEANIEI
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Iubiti si cucernici credinciosi, frati romani,
Va rugam sa primiti aceasta Scrisoare de Multumire pe care v-o adresam, in numele Parohiei 

Ortodoxe Romane Sfantul Ignatie Teoforul din Auckland, pentru tot sprijinul pe care l-ati acordat, 
prin biserica, familiilor indoliate Paladuta (parintii lui Victor, 27 ani) si Alexiuc (parintii Alinei 
Elena 28 ani), dansii exprimandu-si, la randul dumnealor, multumirea pentru tot sprijinul primit 

din partea voastra. 
Donatiile dvs, cele facute in contul parohiei sau direct, in numerar, s-au constituit intr-un real si 

substantial ajutor. Suma adunata din donatiile facute de 71 de familii, intr-un timp extrem de scurt,  
este de NZ$ 4,460.00. Cu ajutorul dumneavoastra, s-au putut achita, integral, costurile serviciului 
funerar, in valoare de aproximativ NZ$ 12,000.00 (parohia noastra nu a perceput nici un fel de 

taxa sau onorariu pentru savarsirea acestui serviciu religios). 

SCRISOARE DE MULTUMIREICOSUL INTAI 
AL SF. ANDREI

Sufl etul meu cel tul-
burat de ganduri si de 

cuvinte rele, cura-
teste-l cu dumnezei-

escul tau dar, care s-a 
salasluit intru tine, 
propovaduitorul lui 

Hristos Andreie, ca, fi -
ind curat, sa izvorasca 
cantare vrednica asa:

Bucura-te, cel ce 
din pescar ai devenit 
apostol; Bucura-te, 

ca mai intii ai avut pe 
Sfantul Ioan Boteza-

torul ca dascal;
Bucura-te, ca din 

ceata ucenicilor tu de 
Mantuitorul mai intai 
ai fost chemat la darul 

apostolesc; 
Bucura-te, ca te-ai fa-
cut cu multa credinta 
ucenic al lui Hristos; 
Bucura-te, ca si pe 
fratele tau Petru l-ai 

adus la Hristos;
Bucura-te, ca impreu-
na cu toti apostolii ai 

urmat Domnului;
Bucura-te, ca esti din-
tre cei dintai apostoli 

ai lui Hristos;
Bucura-te, ca ai pas-
trat dragoste incuviin-

tata catre Domnul;
Bucura-te, ca pentru 
dragostea Lui, prin 

multe tari L-ai prop-
ovaduat Dumnezeu 

datator de viata;
Bucura-te, ca 

propovaduind la 
pagini credinta cea in 
Iisus Hristos, multe 

scarbe ai rabdat;
Bucura-te, ca ai fost 

batut cu lemne si 
cu pietre;

Bucura-te, ca salbati-
cii aceia te muscau si 

cu dintii;
Bucura-te, Sfi nte 
Andreie, apostole!

Prin bunavointa si dragostea frateasca pe care le-ati daruit familiilor greu incercate, am reusit a 
savarsi toate cele dupa randuiala crestineasca de inmormantare, masa de pomana organizata la 

biserica, joi seara, fiind tot din prinosul si jertfa pe care voi, fratilor, ati facut-o. 
Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca toata jertfa si sa va inmulteasca darul, pazindu-va in calea 
mantuirii in toate zilele vietii voastre, si binecuvantandu-va pe voi, pe toti. Fie ca ne-ati ajutat 

financiar, fie prin pomana cu bucate, fie prin prezenta la slujba inmormantarii, fie printr-un gand 
bun si o rugaciune pentru odihna sufletului celor adormiti si intarirea celor ramasi, Dumnezeu sa va 

rasplateasca si sa va fie pomana bine-primita! 
Cu multa multumire pentru dragostea frateasca ce ati impartasit-o unii fata de altii, 

al vostru rugator catre Hristos Domnul,

Pr. Mircea Corpodean
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SOBORUL SF. ARHANGHELI  MIHAIL SI GAVRIIL INVATATURI
In proorocia lui Daniil, 

Gavriil este numele 
ingerului talmacitor 
al vedeniei (Dan., 8, 

16). Asemenea, Gavriil 
arata lui Daniil inte-
lesul celor saptezeci 
de saptamani de ani 
pana la venirea lui 

Mesia Hristos (Dan., 9, 
21-27). Dupa traditie, 
tot el, Gavriil, vesteste 
lui Ioachim si Ana ca 
din ei va sa se nasca 
Doamna, Stapana 

noastra, Maria, Nasca-
toarea de Dumnezeu. 

In Legea noua, Gavriil 
descopera preotului 
Zaharia, nasterea lui 

Ioan, Botezatorul 
Domnului (Luca, 1, 

19). Tot Gavriil anunta 
Fecioarei din Nazaret 
nasterea de la Duhul 

Sfant a Domnului 
Hristos, Mantuitorul 

lumii (Luca 1, 28). Unii 
zic ca tot Arhangelul 
Gavriil a fost ingerul 
in vesmant alb, care, 

pogorandu-se din cer, 
a rasturnat piatra de 
pe usa mormantului 
si a sezut deasupra 
ei, la ceasul Invierii 

Domnului. Si el a fost 
acela care, cel dintai, 
a dat Mironositelor 

vestea Invierii. Si, ca sa 
zicem mai cuprinzator, 
dumnezeiescul Gavriil 
a slujit la toata icono-
mia Intruparii Cuvan-
tului lui Dumnezeu, 
din inceput si pana la 
sfarsit. Pentru aceasta 
si Biserica lui Hristos 
a hotarat sa-l praznu-

iasca pe el. Amin

Pe data de 8 noiembrie, Biserica ne cheama sa cinstim pe 
Sfintii Ingeri si lucrarea lor in viata noastra si in lume. 
Este sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, 
in jurul carora Biserica aduna si serbeaza toata obstea, tot 
“soborul” Sfintilor Ingeri laolalta. Ca sarbatoare a in-
gerilor, ziua de 8 noiembrie a inceput a se serba in Biserica 
de prin veacul al cincilea si ea s-a raspandit repede in 
tot Rasaritul crestin. Despre ingeri, Biserica invata ca ei 
sunt “duhuri slujitoare” (Evrei, 1, 14), adica fiinte fara de 
trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu si totodata pri-
eteni si ocrotitori ai nostri, pusi de Dumnezeu, pe drumul 
anevoios de la leagan, la patria nostra cereasca, la “Cerul 
nou si pamantul nou” ce vor sa fie. Asadar, daca ingerii se 
arata sub forme vazute, nu-i asta firea lor cea adevarata, 

forma vazuta este un chip de imprumut, ei sunt “lumea nevazuta”, “cerul”. Dupa descoperirile Sfintei 
Scripturi si dupa marturisirile Sfintilor, ingerii iubesc pe Dumnezeu, Il preamareasc si-I implinesc 
voia Lui in conducerea lumilor imparatiilor, a popoarele, a oamenilor. Ca slujitori, ingerii sunt uneori 
implinitori ai pedepselor lui Dumnezeu, cum a fost focul peste Sodoma sau pedepsele peste Egipt. 
Dar, in mod statornic, ingerii slujesc la apararea si calauzirea oamenilor. Ei duc rugaciunile noastre 
la Dumnezeu, ei ocrotesc pe cei drepti: pe Lot, de foc, pe Ilie de Ahab, pe cei trei tineri in cuptorul 
din Babilon, pe Apostolul Petru de Irod. Ei vestesc faptele mari ale mantuirii: Nasterea Domnului, 
suferinta din Ghetsimani, Invierea Domnului, a doua Lui venire. 
 Ingerii pazitori sfatuiesc de bine pe oameni prin glasul constiintei: tot ce este in noi bun, 
curat, luminat, orice gand frumos, orice miscare buna a inimii, rugaciunea, pocainta, faptele bune, 
toate acestea se nasc in noi si se infaptuiesc din indemnul ingerului pazitor. La inceput, toti ingerii 
au fost facuti de Dumnezeu buni, stralucind de frumuseti, de intelepciune si de tot felul de daruri. 
Dar, Stapanul Cerului si al pamantului i-a supus unei incercari prin care ingerii, cu voie libera, sa-si 
dovedeasca ascultarea. Incercarea aceasta s-a petrecut inainte de facerea lumii. Si, in aceasta incer-
care, o parte din ingeri, in frunte cu Lucifer, cel mai frumos si cel mai inzestrat dintre ei, s-a razvratit 
impotriva Ziditorului sau, zicand: “Pune-voi scaunul meu deasupra norilor si voi fi asemenea cu Cel 
Preainalt”. Si ametit de mandrie, n-a vrut sa mai asculte de Dumnezeu. Despre caderea lui Lucifer 
si a ingerilor lui, Scriptura ne vorbeste asa: “Si s-a facut razboi in cer: Mihail si ingerii lui au pornit 
razboi cu balaurul. Si se razboia si balaurul si ingerii lui si n-a izbutit el, nici nu s-a mai gasit pentru 
ei loc in cer. Si a fost aruncat balaurul cel mare, sarpele cel de demult, care se cheama satana, diavolul 
cel ce insela pe toata lumea, pe pamant si ingerii lui au fost aruncati cu el” (Apoc., 12, 7-9). Si asa a 
cazut Lucifer din cinstea de arhangel, precum graieste Domnul: “Am vazut pe satana ca un fulger 
cazand din cer” (Luca, 10, 18). Si asemenea cu el si ceata de ingeri ce era sub dansul, inaltandu-se, au 
cazut si demonii, luptatori impotriva mantuirii noastre s-au facut. 
 Dar Arhanghelul Mihail, de-a pururi laudatul, pazind ca o sluga credincioasa, “credinta 
catre Stapanul sau, s-a aratat adevarata capetenie peste cetele celor fara de trupuri”. Ca, vazand cum a 
cazut vicleanul Lucifer, a laudat cu glas pe Domnul tuturor si a zis: “Sa luam aminte, noi, care suntem 
fapturi, ce a patimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a facut. Ca cine 
este ca Dumnezeu?” Mi-ca-El? Ca, numele de Mihail asta inseamneaza: “Cine este ca Dumnezeu” 
Si asa s-a intocmit soborul, adica adunarea si unirea tuturor ingerilor credinciosi lui Dumnezeu, iar 
Mihail Arhangelul a fost randuit de Atotputernicul Dumnezeu capetenie a ingerilor buni si mare 
folositor si de bine facator al mantuirii noastre si, luand chip vazut, s-a aratat multora, atat in Legea 
veche cat si in Legea noua. Impreuna cu Sfantul Arhanghel Mihail serbam astazi si pe preafrumosul 
si inveselitorul Arhanghel Gavriil, ca si acesta, luand chip vazut, multe faceri de bine a daruit neamu-
lui omenesc, aratate in amandoua Testamentele.
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INTRAREA IN BISERICA A MAICII DOMNULUI
Intrarea in Templul legii a 
Doamnei de Dumnezeu Nasca-
toarei a pricinuit ortodocsilor 
crestini praznic minunat si a 
toata lumea. Fiindca s-a facut 
aceasta intr-nu chip minunat si 
este inainte-mergatoare a marii 
si minunatei taine a intrupa-
rii Cuvantului lui Dumnezeu, 
care avea a se face in lume prin 
mijlocirea Nascatoarei de Dum-
nezeu. 
 Deci praznicul Intrarii s-a 
inceput din pricina aceasta: Ana 
cea pururea pomenita, fi indca 
mai toata viata a petrecut-o 
stearpa fara sa nasca prunc, 
ruga impreuna cu barbatul 
sau Ioachim pe Stapanul fi rii, 
ca sa le daruiasca lor prunc, 
si fagaduindu-se ca, daca vor 
castiga dorirea, indata vor afi -
erosi lui Dumnezeu pe pruncul 
cel nascut. Si asa a nascut pe ceea 
ce s-a facut pricina mantuirii nea-
mului omenesc, pe impacatoarea 
si imprietenitoarea lui Dumnezeu 
cu oamenii, pe pricina innoirii de a 
doua oara a lui Adam cel cazut si 
a scularii si a indumnezeirii lui, pe 
Preasfanta Stapana de Dumnezeu 
Nascatoare Maria. 
 Cand a fost de trei ani, au 
luat-o parintii ei si au adus-o pe 
ea in ziua de astazi in Templu. Si 
plinindu-si fagaduinta au afi erosit 
pe fi ica lor lui Dumnezeu celui ce le-
a daruit-o; si au dat-o pe ea preotilor 
si mai ales lui Zaharia, arhiereului 
celui de atunci. Acesta luand-o pe 
ea, a adus-o in cele mai dinauntru 
ale Templului, unde numai sin-
gur arhiereul o data pe an intra. Si 
aceasta a facut-o dupa vointa lui 
Dumnezeu Celui ce dupa putin avea 

a Se naste dintr-insa spre indrep-
tarea si mantuirea lumii. Deci acolo 
a ramas Fecioara doisprezece ani, 
cu rara cuviinta, hranindu-se cu 
hrana cereasca de catre Arhanghelul 
Gavriil. Invrednicindu-se si dumne-
zeiestii aratari, pana ce s-a apropiat 
vremea dumnezeiestii Bunei Vestiri 
si a descoperirilor celor ceresti si 
mai presus de fi re care i s-au ara-
tat ei. Ca a binevoit Dumnezeu a Se 
intrupa dintr-insa pentru iubirea de 
oameni, ca sa innoiasca de a doua 
oara lumea cea stricata prin pacat. 
Atunci Nascatoarea de Dumnezeu, 
iesind din Sfi ntele Sfi ntelor, a fost 
data lui Iosif logodnicului, ca acela 
sa-i fi e pazitor si martor al fecioriei ei 
si ca sa slujeasca, atat la nasterea ei 
cea mai presus de fi re, cat si la fuga 
ei cea in Egipt si la intoarcerea cea 
de acolo in pamantul lui Israel.

ICOSUL 12 
AL SF. ANDREI

Multumim tie, marite 
apostole Andrei, noi 
neamurile cele de 

tine luminate si de pe 
pamant la ceruri de 
tine ridicate, ca de la 
slujirea vrajmasului 

departandu-ne, ne-am 
facut impreuna-locu-
itori cu sfi ntii ingeri si 
partasi ai slavei Dom-
nului. Pentru aceasta 

aducem tie dupa 
vrednicie acestea:

Bucura-te, apostole 
Andrei, nume preas-
cump si dulce noua 
dreptcredinciosilor;

Bucura-te, izgonitorul 
tuturor eresurilor;
Bucura-te, pazitor-
ule cu dinadinsul al 

fecioriei;
Bucura-te, fl oarea cea 
preafrumoasa si bine 
mirositoare a raiului;
Bucura-te, ca rugaci-

unile tale sint ca o 
scara, care ne urca pe 

noi la ceruri;
Bucura-te, arma cea 

nebiruita a binecredin-
ciosului popor;

Bucura-te, cel ce 
biruiesti in zile de raz-

boi tabara 
potrivnicilor;

Bucura-te, cel ce ne 
dai noua ploi potrivite;
Bucura-te, cel ce ne 

izbavesti pe noi din tot 
felul de nevoi;

Bucura-te, cel ce aperi 
sfant locasul acesta de 

aprinderea focului;
Bucura-te, cel ce ne 
izbavesti pe noi de 

viclesugul vrajmasului;
Bucura-te, cel ce la 

sfarsitul vietii noastre 
ne ajuti ca prin po-

cainta sa ne mantuim;
Bucura-te, Sfi nte An-

dreie, apostole!
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SFANTUL APOSTOL ANDREI
Conform Bibliei cei doi frati, Petru si An-
drei, erau originari din Betsaida, localitate 
situata pe malul Lacului Genezaret. Aveau 
o casa in Capernaum (Mc 1,29) si erau de 
profesie pescari. Numele Andrei deriva din 
grecescul Andreas, care inseamna „viteaz”, 
„barbatesc”. Acesta este un nume grecesc, 
desi Sfantul Apostol Andrei era iudeu.
 Evanghelia lui Ioan spune ca An-
drei ar fi  fost mai intai ucenic al lui Ioan 
Botezatorul, care i-ar fi  recomandat sa-l 
urmeze pe Isus din Nazaret. Conform evan-
gheliei lui Ioan, Andrei l-ar fi  dus pe fratele 
sau Petru la Isus, spunandu-i ca l-a gasit 
pe Mesia (Ioan 1,35-42). De aici provine 
caracterizarea lui Andrei ca “cel dintai che-
mat”. In enumerarile apostolilor (Mt 10,2, 
Mc 3,18, Lc 6,14, F. Ap. 1,13) Andrei este 
mentionat mereu intre primii patru. Cu toate 
acestea, nu se numara printre cei trei pe 
care Isus i-a tratat in anumite situatii ca cei 
mai apropiati ai sai (Petru, Iacob si Ioan).
 Andrei a fost ucenic al lui Ioan 
Botezatorul, cand, la o vreme dupa botezul 
lui Iisus, auzindu-l pe Ioan Botezatorul spu-
nand despre Iisus: „Iata mielul lui Dumne-
zeu !“ (Ioan 1,36) i-a urmat lui Iisus, deve-
nind astfel primul apostol. Dupa invierea 
lui Iisus si coborarea Spiritului Sfant (la 
Rusalii), Apostolii au mai ramas cativa ani 
la Ierusalim, incepand formarea Bisericii. 
La Sinodul Apostolic care a avut loc in jurul 
anilor 49-50 d.C. la Ierusalim, Apostolii 
s-au intalnit si au tras la sorti pentru a de-
cide unde va merge fi ecare. Legenda spune 
ca Apostolului Andrei i-a revenit Scytia 
(Dobrogea). Mai intai, Andrei l-a insotit pe 
fratele sau (Apostolul Petru) prin Asia Mica, 
apoi a trecut in peninsula Balcanica prin 
teritoriul Turciei de azi, ajungand in Scytia, 
unde s-a oprit un timp. Apoi ar fi  continuat 
peregrinarea, ajungand pana in sudul 
Rusiei de astazi. Dupa aceea, s-a intors in 
Grecia, consolidand comunitatile crestine 
infi intate de Apostolul Pavel si de alti Apos-
toli, ajungand pana in Peloponezul grecesc, 
in orasul Patras. Acolo a murit ca martir, fi -
ind rastignit pe o cruce in forma de X. Dupa 
moartea sa relicvele s-au pastrat la Patras.
Pe la anul 350 imparatul Constantinos (fi ul 
lui Constantin cel Mare) le duce la Constan-

tinopol si le aseaza in Biserica Apostolilor. 
Acestea se pastreaza intregi pana in jurul 
anului 850, cand imparatul bizantin Vasile I 
Macedoneanul cedeaza rugamintilor locuito-
rilor din Patras si le inapoiaza capul. Aprox. 
in anul 1208, in timpul Cruciadei a 4-a, 
relicvele au ajuns la Amalfi , in apropiere de 
Napoli, fi ind pastrate in domul San Andrea. 
In 1462 au fost duse la Roma, din cauza 
pericolului turcesc. In secolul al XV-lea Papa 
Pius al II-lea a mutat relicvele sfantului An-
drei in catedrala Sfantul Petru de la Roma. 
In anul 1964 capul sfantului Andrei a fost 
inapoiat bisericii din Patras.
 Este patron al Scotiei (steagul sco-
tian reprezinta crucea sfantului Andrei), al 
Romaniei, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei 
si al Rusiei. De asemenea, este patronul 
oraselor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi , 
Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras. Sarba-
tori in calendarul ortodox: 30 noiembrie si 
20 iunie (aducerea moastelor); in calendarul 
romano-catolic: 30 noiembrie si 9 mai; in 
calendarul lutheran: 30 noiembrie; in calen-
darul anglican: 30 noiembrie.

RUGACIUNE
DIN ACATISTUL 

SFANTULUI ANDREI
Doamne Dumnezeul 
nostru, Tu, Cel ce 
ai zis si s-a facut 
faptura, nu into-

arce dumnezeiasca 
Ta fata de la noi 

cei pacatosi, ca sa 
nu vina asupra-ne 

mania cea groaznica 
si infricosatoare a 
durerilor, care este 
rodul pacatelor no-

astre pe care in toata 
ziua cu nesocotinta 

in chip nenumarat le 
savarsim. 

Noi suntem pa-
catosi si patimasi, 
netrebnici si plini 
de rautate, iar Tu 
esti izvorul vietii si 
al milostivirii; nu 
ne lasa, Doamne; 

nu trece rugaciunea 
noastra a pacatosi-
lor, nici nu rasplati 
noua dupa nelegi-
uirile noastre, ci, 

pentru ca nu sintem 
vrednici a castiga 

prin sarguinta cea de 
toate zilele milosti-
virea Ta, daruieste-
ne-o Tu, Doamne, 
ca un preamilostiv. 
Pentru rugaciunile 

apostolului Tau 
Andrei, daruieste-

ne noua sanatate si 
viata ferita de toata 

rautatea. 
Pentru pomenirea lui 
cea de azi ne intar-
este cu darul Tau 
cel stapanitor, ca 

din adincul inimilor 
noastre, cu bucurie 
sa laudam praznu-
irea lui, si sa slavim 

preasfi nt numele 
Tau, in vecii vecilor. 

Amin.
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ICOSUL 7
AL SF. ANDREI

Iubit-ai pe Stapinul 
si dupa Dansul ai 

mers pe urmele Lui, 
in viata bine povatuit 
si patimilor Lui fara 
inselaciune, preacin-
stite Andreie, pana la 

moarte urmind; 
pentru aceasta iti 
cantam acestea:

Bucura-te, al cuvan-
tarii de Dumnezeu 

neapropiata inaltime;
Bucura-te, iconomia 
lui Dumnezeu necu-
noscuta in adancime;
Bucura-te, a Mangai-
etorului gura cinstita;

Bucura-te, gura de 
foc ingradita;

Bucura-te, doborarea 
intelepciunii celor 

intelepti;
Bucura-te, lepadarea 

priceperii celor 
priceputi;

Bucura-te, imparatia 
ceruriior cea de 

veselie primitorului;
Bucura-te, al tainelor 
lui Hristos vestitorule;

Bucura-te, 
privighetoarea cerului 
cea dulce graitoare;
Bucura-te, limba de 
foc sufl atoare care 

graiesti cele 
dumnezeiesti;

Bucura-te, indulcire a 
urechilor noastre;
Bucura-te, cel prin 

care Hristos 
mantuieste 

sufl etele noastre;
Bucura-te, 

Sfi nte Andreie,
apostole!
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ICOSUL 8 AL SFANTULUI ANDREI
Cel ce din Betsaida ai iesit, pe noi ne chemi a 

pranzi praznuirea ta, punandu-ne-o noua inainte 
astazi; cu vitejiile luptelor tale si cu sarea lui 

Hristos mintea noastra sarand-o, mancarurile 
tale dulci s-au facut noua, adica: invataturile de 
sfaturi ceresti; pentru aceasta cantam tie unele 
ca acestea: Bucura-te, lumina celor intunecati 

eu paginatatea; Bucura-te, calea cea adevarata a 
celor rataciti; Bucura-te, al luminilor lui Hristos 
vazator si propovaduitor; Bucura-te, al patimilor 

lui Hristos preaales marturisitor;
Bucura-te, al minunilor Domnului bun lucrator;

Bucura-te, iconomia frumusetii 
celei intii inchipuite; Bucura-te, stapinirea dog-
melor lui Dumnezeu; Bucura-te, al luminii celei 

gindite luminoasa descoperire;
Bucura-te, dreapta aratare a chinurilor

ce asteapta pe cei pacatosi; Bucura-te, gura care 
vestesti pe Hristos Dumnezeu;

Bucura-te, privitorule al  privelistilor lui Dumne-
zeu; Bucura-te, cel ce auzi cele de oameni neau-

zite; Bucura-te, Sfi nte Andreie, apostole!


